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وزارة التجارة الداخلية وحماية 766دارسوزارة الماليةالال69.4720190محاسبةاقتصادإجازة1995-04-09القنيطرة14020055362ابتسام الحاجبراءه سالم االسعد106100001

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

166

1467مدرسوزارة التربية1468مدرسوزارة التربية1470مدرسوزارة التربيةالال61.4520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-25القنيطرة90010023148ابتسامبهيرة عدنان ديب206100002

1474مدرسوزارة التربية1096مدرسوزارة السياحةالال61.4320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01القنيطرة14040016379فاطمهمريم نبيل يوسف306100003

30معاون رئيس شعبةوزارة التربية32معاون رئيس شعبةوزارة التربية462مدققوزارة الموارد المائيةالال70.2120200محاسبةاقتصادإجازة1994-03-11طرطوس10010075848امينه باللهدى نبيل ساحليه406100004

767دارسوزارة المالية772معاون رئيس قسموزارة المالية765معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.6620167دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-02-11القنيطرة14030018422فاطمهاسامه علي عطا506100005

وزارة التجارة الداخلية وحماية 765معاون رئيس شعبةوزارة المالية95معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال58.1920200حقوقحقوقإجازة1996-03-07القنيطرة14020071766فاطمهمروه احمد الحريري606100006

المستهلك

168معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.9420200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-03القنيطرة03130032234زادالخير صالحزهر حسن صالح706100007

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 764معاون رئيس شعبةوزارة المالية165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

محاسبة المواد

172

وزارة الزراعة واإلصالح الال83.9720180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01القنيطرة14020000199منى ذيابسناء محمود داوود806100008

الزراعي

1454مدرسوزارة التربية1249مدرس

1473مدرسوزارة التربيةالال59.0720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-06القنيطرة14050052018جميله محمدهنادي احمد المحمد906100009

1478مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربيةالال62.2120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01القنيطرة14040019694لمياء مصطفىسالم محمد علي1006100010

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.3320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-07-21القنيطرة14020061738كسيبه الدعاسرزان عثمان االسعد1106100011

الزراعي

1252مرشد تربوي

وزارة التجارة الداخلية وحماية 764معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.1320210محاسبةاقتصادإجازة1996-07-30القنيطرة14040009385ناهيهغيداء هيثم المحمد1206100012

المستهلك

462مدققوزارة الموارد المائية165معاون رئيس شعبة التجارة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 765معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.4020200حقوقحقوقإجازة1998-01-28القنيطرة14020046682وحيده سالمهصفاء موسى حجازي1306100013

المستهلك

95معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل168معاون رئيس شعبة

1478مدرسوزارة التربية1477مدرسوزارة التربيةالال59.0220100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-02القنيطرة14030061615حمده الخضررياض محمد المنصور1406100014

95معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل18معاون رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي31معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال62.7420210دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-09-25القنيطرة14010018232سعده رخيصعائده عوض سعد1506100015

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.9720143محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01القنيطرة03120044595فاطمهاحمد محمد الفرحان1606100016

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

462مدققوزارة الموارد المائية172معاون رئيس شعبة محاسبة المواد

1468مدرسوزارة التربية1469مدرسوزارة التربية1470مدرسوزارة التربيةالال58.0720140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-06الالذقية06150067024خديجهفاتن علي نبيعه1706100017

22مراسل رئيسيوزارة اإلعالم699رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال70.0020170صحافة ونشرإعالمإجازة1995-01-07القنيطرة14020076601انتصار هاجرحنان محمود العالن1806100018

1249مدرسوزارة الزراعة واإلصالح 1454مدرسوزارة التربيةالال85.0420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-20ريف دمشق03130020958امنهاالء محمود حماده1906100019

وزارة التجارة الداخلية وحماية 462مدققوزارة الموارد المائيةالال70.2220140مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-05-01ريف دمشق03130011693شوقيهثروه اجود صالح2006100020

المستهلك

764معاون رئيس شعبةوزارة المالية165معاون رئيس شعبة التجارة

1453مدرسوزارة التربية1454مدرسوزارة التربية1451مدرسوزارة التربيةالال68.5720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-01القنيطرة14030030998عسكريهنداء فواز بندر2106100021

22مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال71.1320210صحافة ونشرإعالمإجازة1998-01-01القنيطرة14020021143عبير ميقريتسنيم بسام حيمود2206100022

699رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال64.7320040إعالمإعالمإجازة1982-01-01القنيطرة14030076263امنيهنهاد ذيب الجاسم2306100023

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-04القنيطرة14030081852فطيم العقيلحنان محمد العرنوس2406100024

الزراعي

1247مدرس

1462مدرسوزارة التربية1460مدرسوزارة التربية1459مدرسوزارة التربيةالال75.2020210كيمياء تطبيقيةكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-08-03القنيطرة14020028251سوزانغفران محمد ضاهر2506100025

1481مدرسوزارة التربية1482مدرسوزارة التربية1480مدرسوزارة التربيةالال62.3320174جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-25حماه05010502521رئيفهعلي ديب ديب2606100026

1481مدرسوزارة التربيةالال57.8320170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01درعا12110060303زائدهواجد محمد محمد2706100027

1473مدرسوزارة التربيةالال56.7220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-28القنيطرة14030074883خديجه الشهابنجالء حسن الصالح2806100028

1437كيميائيوزارة الموارد المائية1459مدرسوزارة التربية1460مدرسوزارة التربيةالال66.5020150كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-01-01حماه05050119816هيامهديل عدنان المحمود2906100029

1476مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربيةالال70.4620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01القنيطرة14050008087فاطمهناهد حسن ابراهيم3006100030

17أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال63.4820130آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-01حماه05150048235جميلهتهامه عبد العزيز ملحم3106100031

1452مدرسوزارة التربية1249مدرسوزارة الزراعة واإلصالح 1454مدرسوزارة التربيةالال67.1720170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-09-26القنيطرة14020025296نعماةمايا محمدعادل زيتون3206100032

1474مدرسوزارة التربية1471مدرسوزارة التربية1472مدرسوزارة التربيةالال56.1220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-22درعا14060043932مريمغزل محمد قطايشه3306100033

1478مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربيةالال59.8620208تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-24القنيطرة14050048809مريممحمد خير حسين ابراهيم3406100034

772معاون رئيس قسموزارة المالية95معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل31معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال61.9920200حقوقحقوقإجازة1995-01-15القنيطرة14020000490حميدهاسمهان سالم سالم3506100035

1494مدرسوزارة التربية766دارسوزارة المالية462مدققوزارة الموارد المائيةالال74.5120200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-01القنيطرة14010078216رويدهميساء نور الدين الجاسم3606100036

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.9620113لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-10القنيطرة14020035381خبصهفوزي حمدي محمد3706100037

الزراعي

1247مدرس

772معاون رئيس قسموزارة المالية768دارسوزارة المالية765معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.7520213حقوقحقوقإجازة1985-04-05القنيطرة14020027461منىمحمد خالد السيد3806100038

1476مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربيةالال61.0420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02القنيطرة14020015185بخيته الحجيرنه صايل الجناطي3906100039

699رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال66.1920210إعالم إلكترونيإعالمإجازة1994-03-20القنيطرة14030044667خديجه دهشياسمين خالد المطلق4006100040

1480مدرسوزارة التربيةالال57.6020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-28القنيطرة14030006932حنانماري محمد الجبر4106100041

699رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال68.8520210إعالمإعالمإجازة1993-02-22القنيطرة14020072957سهام قاسملمى سبع بكر4206100042

1476مدرسوزارة التربيةالال59.6720213تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-01القنيطرة14030049232فوزيهمحمود لورانس الراضي4306100043

1451مدرسوزارة التربية1452مدرسوزارة التربية1454مدرسوزارة التربيةنعمال68.8920172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-06القنيطرة14010078998شمهاحمد عبد هللا خليفه4406100044

وزارة التجارة الداخلية وحماية 462مدققوزارة الموارد المائيةالال80.2920200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-05-02القنيطرة14030091671سميحهصفا محمد يوسف4506100045

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المواد الغير غذائية

167

وزارة التجارة الداخلية وحماية 462مدققوزارة الموارد المائيةالال81.7520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-01-01القنيطرة14020029763سناءآيه محمد الساميه4606100046

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

166

1460مدرسوزارة التربية1456مدرسوزارة التربيةالال69.0720210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-08-31القنيطرة14040047603نجاحرانيا محمد عبده4706100047

1479مدرسوزارة التربية1480مدرسوزارة التربيةالال58.0120192جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-26القنيطرة14040047601نجاحعبد الرحمن محمد عبده4806100048

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-15القنيطرة14020043266صباحنور عيسى ليال4906100049

الزراعي

1247مدرس

1482مدرسوزارة التربيةالال56.1820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-02-02القنيطرة14050047742روزهنادي تركي الجالل5006100050

1482مدرسوزارة التربيةالال61.9320150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-21القنيطرة14020023957خديجهسلوى احمد العالن5106100051

وزارة االقتصاد والتجارة 766دارسوزارة المالية462مدققوزارة الموارد المائيةالال72.8920200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-05-22القنيطرة14010042905شمهكوثر علي الموسى5206100052

الخارجية

1037منسق أعمال

1478مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربيةنعمال63.6520122تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-18الالذقية06020084915كوثرايهم ابراهيم سليمان5306100053

وزارة التجارة الداخلية وحماية 766دارسوزارة الماليةالال70.9420180إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-01القنيطرة14020038599امل العالنرهام ياسر العالن5406100054

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 166معاون رئيس شعبة المواد الغذائية

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المواد الغير غذائية

167

1469مدرسوزارة التربيةالال56.1220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-04-10القنيطرة14050039455خديجهفاطمه احمد الحسن5506100055

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-02القنيطرة14010077873حياةعال حسين الشبيب5606100056

الزراعي

1247مدرس

1452مدرسوزارة التربية1451مدرسوزارة التربيةالال67.7820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-08-26القنيطرة14060004239فاطمهسحر احمد عيد5706100057

1477مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربيةالال57.5020110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-20درعا12110069158رسميهصابرين مطرد الموسى5806100058

وزارة االقتصاد والتجارة 765معاون رئيس شعبةوزارة المالية463دارسوزارة الموارد المائيةالال61.7720180حقوقحقوقإجازة1995-04-16القنيطرة14020055590صباح السعيداالء وهيب الذبيان5906100059

الخارجية

1040دارس قانوني

1476مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربية1477مدرسوزارة التربيةالال59.2820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-01القنيطرة14030069878خالديهرويده مصطفى الشنيور6006100060

1452مدرسوزارة التربية1454مدرسوزارة التربية1453مدرسوزارة التربيةالال73.4320160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-11-04القنيطرة14030069883خالديهفايزه مصطفى الشنيور6106100061

وزارة االقتصاد والتجارة 766دارسوزارة المالية462مدققوزارة الموارد المائيةالال79.8220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-01القنيطرة14020086324سعدهنور مرزوق جاد هللا6206100062

الخارجية

1037منسق أعمال

765معاون رئيس شعبةوزارة المالية31معاون رئيس شعبةوزارة التربية14مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكاننعمال59.5020210حقوقحقوقإجازة1995-06-10القنيطرة14020081189حنان قاوقجيوالء علي الصليبي6306100063

1248مدرسوزارة الزراعة واإلصالح 1470مدرسوزارة التربيةالال61.8120190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-04القنيطرة14020069299هند الدعاسنسيبة خالد الدعاس6406100064

1249مدرسوزارة الزراعة واإلصالح 1454مدرسوزارة التربيةالال69.1020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-17القنيطرة14020068694شمخه مصطفىدينا هيثم االحمد6506100065

1475مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربيةالال57.6320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01القنيطرة14010090348وضحهنسرين زعل الصليبي6606100066

770دارسوزارة المالية463دارسوزارة الموارد المائية95معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال61.8520110دراسات قانونيةحقوقإجازة1976-02-25ريف دمشق03130017218نهادالهام حسين زيتون6706100067

772معاون رئيس قسموزارة المالية768دارسوزارة المالية765معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال65.2820204حقوقحقوقإجازة1990-05-15القنيطرة14020025680مريممعاذ عزات اليونس6806100068

وزارة التجارة الداخلية وحماية 764معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال81.4120210محاسبةاقتصادإجازة1991-05-20درعا12110067009فريزهآالء محمد الدرويش6906100069

المستهلك

معاون رئيس شعبة الصرف 

التجاري

32معاون رئيس شعبةوزارة التربية171

1465مدرسوزارة التربية1463مدرسوزارة التربية1464مدرسوزارة التربيةالال72.7920190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-01-01ريف دمشق90010221583مريمنور فيصل صالح7006100070

1477مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربيةالال62.6220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-18القنيطرة14020055203صبحهاسماء مصطفى السعيد7106100071

1453مدرسوزارة التربية1451مدرسوزارة التربية1452مدرسوزارة التربيةالال70.8620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-23ريف دمشق90010249296سامرةمروة كامل عويضة7206100072

1473مدرسوزارة التربية1474مدرسوزارة التربيةالال59.7920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-28القنيطرة14030036508زهيههبا عبد الكريم الفنيش7306100073

699رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال61.2520190إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1994-08-15القنيطرة14050014160امل احمدغنى بسام احمد7406100074

وزارة الزراعة واإلصالح الال76.8820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-01القنيطرة14020039429زبيده سليمانفضه حسين عبد الحليم7506100075

الزراعي

1247مدرس

األولى:القنيطرة        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم
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األولى:القنيطرة        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 764معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.0020190محاسبةاقتصادإجازة1992-07-07ريف دمشق03260004588غيسان سكرنور هالل خفاجه7606100076

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

166

1480مدرسوزارة التربية1479مدرسوزارة التربيةالال60.2820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-18القنيطرة14050020574فاطمه ابراهيمنرمين عبد الرحمن الداوود7706100077

1476مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربيةالال60.7720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-23القنيطرة14010077946حربه عقلهوسام نواف حسن7806100078

766دارسوزارة المالية771معاون رئيس قسموزارة المالية764معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.1420210مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-03-18القنيطرة14020026787رابعهربيعه منصور حسون7906100079

463دارسوزارة الموارد المائية772معاون رئيس قسموزارة المالية18معاون رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال65.7520124حقوقحقوقإجازة1989-10-30القنيطرة14020026851اسياقتيبه حسين الشريحي8006100080

769دارسوزارة المالية768دارسوزارة المالية765معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.7620180حقوقحقوقإجازة1996-01-01ريف دمشق03130010607رويده اتمتهاجر سليمان علي8106100081

1480مدرسوزارة التربية1481مدرسوزارة التربية1482مدرسوزارة التربيةالال57.9320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-01القنيطرة14010092620يسراغصون خالد العلي8206100082

1452مدرسوزارة التربية1454مدرسوزارة التربية1453مدرسوزارة التربيةالال70.7320160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-22القنيطرة14030018614سعاد المنيفبشرى حسن المنيف8306100083

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.5720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01درعا12130040555شمسيهامنه ابراهيم العمار8406100084

الزراعي

1247مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية 772معاون رئيس قسموزارة الماليةالال56.3720200حقوقحقوقإجازة1993-05-06القنيطرة14020023036خديجة السيدسماح عدنان الخالد8506100085

المستهلك

765معاون رئيس شعبةوزارة المالية168معاون رئيس شعبة

1482مدرسوزارة التربية1479مدرسوزارة التربية1480مدرسوزارة التربيةالال60.9520210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-18القنيطرة14020064237انتصار العالنعال مرعي عالن8606100086

وزارة التجارة الداخلية وحماية 462مدققوزارة الموارد المائيةالنعم74.1720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-04القنيطرة14020029607نوال الدومانيبيان محمد حيمود8706100087

المستهلك

766دارسوزارة المالية165معاون رئيس شعبة التجارة

1478مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربيةالال57.3820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01القنيطرة14040072172فوزيه مصطفىسجى خليل االحمد8806100088

وزارة الزراعة واإلصالح الال56.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01القنيطرة14040061039صبحه قويدرزينب عبدالهادي قويدر8906100089

الزراعي

1247مدرس

1478مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربيةالال65.2520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-20الرقة11010255198وضحه سليمانزهرة محمود الخلف االحمد9006100090

1454مدرسوزارة التربية1452مدرسوزارة التربية1451مدرسوزارة التربيةالال67.2320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-14القنيطرة14060020810خديجه العمرفرح فرحان العيد9106100091

1463مدرسوزارة التربية1465مدرسوزارة التربية1466مدرسوزارة التربيةالال69.5520220علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01القنيطرة14020035407خبصه الخريوشامل حمدي محمد9206100092

1438جيولوجيوزارة الموارد المائية464باحثوزارة الموارد المائيةالال75.0720200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-11-11القنيطرة14030051141امل الطايعاسماء ابراهيم الطايع9306100093

1480مدرسوزارة التربية1479مدرسوزارة التربيةالال57.7720210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حمص04140011779باسمه اسماعيلأسامه احمد يوسف9406100094

وزارة التجارة الداخلية وحماية 30معاون رئيس شعبةوزارة التربيةنعمال68.7420200إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-06-20القنيطرة14020060542نجاح الدومانيصفاء محمد النادر9506100095

المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد الغير 

غذائية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 167

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التجارة

165

95معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل772معاون رئيس قسموزارة المالية463دارسوزارة الموارد المائيةالال65.4220210حقوقحقوقإجازة1989-01-12القنيطرة14010075848نجاح رمضانحمده مصطفى نمر9606100096

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال75.0120170محاسبةاقتصادإجازة1995-05-02القنيطرة14020084834نجاح الدباككوثر محمد الدباك9706100097

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 766دارسوزارة المالية166معاون رئيس شعبة المواد الغذائية

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري

171

1475مدرسوزارة التربية1476مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربيةالال57.9020170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-23القنيطرة14010099332مهنديهسميه خالد الجناطي9806100098

1452مدرسوزارة التربية1451مدرسوزارة التربيةالال73.8820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-04-13القنيطرة14030016516رقية االحمدلمى شحادة االحمد9906100099

وزارة التجارة الداخلية وحماية 770دارسوزارة الماليةالال65.2720184حقوقحقوقإجازة1993-04-29طرطوس10160150008هدىنوار عزيز سليمان10006100100

المستهلك

14مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكان168معاون رئيس شعبة

1452مدرسوزارة التربية1451مدرسوزارة التربيةالال66.6320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-05-06القنيطرة14060000856فتوهاسراء عيسى مرعي10106100101

1472مدرسوزارة التربية1474مدرسوزارة التربية1473مدرسوزارة التربيةالال58.0820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-27القنيطرة14050067522عفاف اسعدهبه حميدي الجاسم10206100102

1472مدرسوزارة التربية1471مدرسوزارة التربيةالال56.2520100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-20ريف دمشق03330052848صباحاميره حسن عربينيه10306100103

1451مدرسوزارة التربيةالال70.0420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-20القنيطرة14030018143فاطمةهبة هللا حسين المنيف10406100104

764معاون رئيس شعبةوزارة المالية32معاون رئيس شعبةوزارة التربية1494مدرسوزارة التربيةالال70.2420190محاسبةاقتصادإجازة1991-04-05طرطوس10160146562حياةمانيا علي عثمان10506100105

1469مدرسوزارة التربية1248مدرسوزارة الزراعة واإلصالح 1470مدرسوزارة التربيةالال57.1220090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-01طرطوس10170019806ميسرمازن أحمد خليل10606100106

وزارة التجارة الداخلية وحماية 766دارسوزارة الماليةالال77.0220200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-02-24القنيطرة14020046081فاطمه ليالبيان زياد محمد10706100107

المستهلك

462مدققوزارة الموارد المائية165معاون رئيس شعبة التجارة

1454مدرسوزارة التربيةالال79.3220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01القنيطرة14020020148امنهنور الهدى محمد صليبي10806100108

وزارة االقتصاد والتجارة 1037منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال75.6020210إدارة أعمالاقتصادإجازة2000-01-08القنيطرة14060040866فايزهرؤى محمد المحاميد10906100109

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1038منسق أعمال

الخارجية

1039منسق أعمال

699رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال61.0520183إعالمإعالمإجازة1994-01-02ريف دمشق03130010326رئيفهمعضاد حسن أتمت11006100110

وزارة االقتصاد والتجارة 33معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال76.6020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-15القنيطرة14020038170الهاملوريس سمير الصفدي11106100111

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1037منسق أعمال

الخارجية

1038منسق أعمال

1471مدرسوزارة التربية1472مدرسوزارة التربيةالال56.2620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020049974آمنهمريم وليد العبيدي11206100112

1464مدرسوزارة التربية1463مدرسوزارة التربيةالال73.6620190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-10دير الزور09050092591فردوسأماني فواز الصالح11306100113

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال78.6420210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-03القنيطرة14030035251امينهعانود جمال الجاسم11406100114

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 165معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

30معاون رئيس شعبةوزارة التربية166معاون رئيس شعبة المواد الغذائية

1438جيولوجيوزارة الموارد المائية464باحثوزارة الموارد المائيةالال70.7920190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-01القنيطرة14050003251عطافأريج عبد السالم عبد هللا11506100115

مهندس تنظيم / مهندس أول وزارة االدارة المحلية والبيئةالال74.0720210مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01القنيطرة14020044931عطافهيام احمد ضاهر11606100116

/الرخص

مهندس دراسات فنية / مهندس أول وزارة االدارة المحلية والبيئة3

/

1

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.3620144شريعةشريعةإجازة1989-09-18القنيطرة14020012228عواطفعلي ياسين السيد11706100117

الزراعي

1246مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية 764معاون رئيس شعبةوزارة المالية462مدققوزارة الموارد المائيةالال71.9220210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01القنيطرة14010061909فتحيهبثينه علي علي11806100118

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

166

وزارة االقتصاد والتجارة 33معاون رئيس شعبةوزارة التربية766دارسوزارة الماليةالال76.7720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-08-29القنيطرة14020031761منا زيتونرؤى ناصر السيد11906100119

الخارجية

1038منسق أعمال

1473مدرسوزارة التربية1474مدرسوزارة التربيةالال57.1120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-21القنيطرة14030041355فطيممريم صالح الدين الفنيش12006100120

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.8720143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-14القنيطرة14030042586تعيبهمحمد موسى الشنيور12106100121

الزراعي

1247مدرس

766دارسوزارة المالية33معاون رئيس شعبةوزارة التربية30معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال80.1620210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-09-01القنيطرة14020016583عيشهمريم جروان الفوار12206100122

17أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال66.4820164آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-27الالذقية06090155200وديعهعادل حسن حنيفه12306100123

1463مدرسوزارة التربية1465مدرسوزارة التربية1466مدرسوزارة التربيةالال67.6320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-08-20القنيطرة14050039233عبلهتسنيم جاسم الصالح12406100124

1485مدرسوزارة التربية1487مدرسوزارة التربية1486مدرسوزارة التربيةالال59.5320214علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-01القنيطرة14030003861اسعافمعتز خلف السلمان12506100125

1454مدرسوزارة التربيةالال83.8220180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-20القنيطرة14020090126جمانه داوداالء عبد العزيز المنصور12606100126

1463مدرسوزارة التربيةالال69.5320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-07-25القنيطرة14060025222مريمنور وليد عبد هللا12706100127

وزارة التجارة الداخلية وحماية 766دارسوزارة الماليةالال77.2820210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-03-12القنيطرة14040052955عيدهفاطمه سلطان الحسيان12806100128

المستهلك

وزارة االقتصاد والتجارة 166معاون رئيس شعبة المواد الغذائية

الخارجية

1037منسق أعمال

1477مدرسوزارة التربية1478مدرسوزارة التربيةالال56.8820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-10القنيطرة14020038025امنهايمان علي رمضان12906100129

18معاون رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي772معاون رئيس قسموزارة المالية463دارسوزارة الموارد المائيةالال59.4720190حقوقحقوقإجازة1990-01-01القنيطرة14020034152امنهياسمين محمد ضاهر13006100130

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.7220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-10القنيطرة14020025358نعماه الصليبيمجد الدين محمد عادل زيتون13106100131

المستهلك

وزارة االقتصاد والتجارة 766دارسوزارة المالية165معاون رئيس شعبة التجارة

الخارجية

1037منسق أعمال

وزارة االقتصاد والتجارة 766دارسوزارة المالية462مدققوزارة الموارد المائيةالال73.3420210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-01-17القنيطرة14020065953رقيه القادرينور محمد يوسف13206100132

الخارجية

1037منسق أعمال

33معاون رئيس شعبةوزارة التربية462مدققوزارة الموارد المائية766دارسوزارة الماليةالال75.3320210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-05-01القنيطرة14020034685صبحه العليسماهر صالح العلي13306100133

33معاون رئيس شعبةوزارة التربية462مدققوزارة الموارد المائية766دارسوزارة الماليةالال72.1620210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-04-07القنيطرة14030063374ورده العقالرهف عيد المرعي13406100134

1476مدرسوزارة التربية1475مدرسوزارة التربيةالال58.9720100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-08ريف دمشق03200024025فريزة الرفاعيرشا احمد الرفاعي13506100135

1454مدرسوزارة التربيةالال72.6320190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-20حمص04190003606فاطمه الزينبتول زياد الزين13606100136

مهندس / مهندس أول وزارة االدارة المحلية والبيئة5/مهندس تنفيذ / مهندس ثاني وزارة االدارة المحلية والبيئة2/مهندس تخطيط/ مهندس أول وزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.2020210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1997-07-01ريف دمشق03130018633هناء الخليفهامنه محمد البدوي13706100137

/دراسات فنية 

1

وزارة التجارة الداخلية وحماية 767دارسوزارة المالية463دارسوزارة الموارد المائيةالال59.5320170حقوقحقوقإجازة1994-01-01القنيطرة14020045144سعاد السيداالء عبد هللا المزعل13806100138

المستهلك

168معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 771معاون رئيس قسموزارة المالية764معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.2620200مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-03-05القنيطرة14030060564مريم الصالحهيا نجدت الصالح13906100139

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التجارة

165

462مدققوزارة الموارد المائية766دارسوزارة الماليةالال64.5320125إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-01-01القنيطرة14050011638سحر عكاشقتيبة محمد مصطفى14006100140

1476مدرسوزارة التربيةالال57.8120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-10القنيطرة14030063274شيخه المرعيلينده زكريا الرفاعي14106100141

1451مدرسوزارة التربيةالال76.4020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-29القنيطرة14060014993انتصارسندس احمد الوني14206100142

وزارة االقتصاد والتجارة 1039منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال73.1520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-24درعا12110066628اسمهانميرزه عدنان الفريحان14306100143

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1038منسق أعمال

الخارجية

1037منسق أعمال

وزارة التجارة الداخلية وحماية 30معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال68.4620210إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-08القنيطرة14010076435ثلجه الحمدريم علي الحسن14406100144

المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد الغير 

غذائية

462مدققوزارة الموارد المائية167

1470مدرسوزارة التربية1469مدرسوزارة التربيةالال60.3520130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-03القنيطرة14020045780صبحيه ضاهرامنه عدنان الحسين14506100145

وزارة الزراعة واإلصالح الال72.9320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01القنيطرة14010017779ميساء العالنهبه محمد العالن14606100146

الزراعي

1247مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.6020200حقوقحقوقإجازة1980-01-01القنيطرة14050009362شيخهرانيا محمد جمال السعيد14706100147

المستهلك

770دارسوزارة المالية769دارسوزارة المالية169معاون رئيس شعبة الذاتية

3 من 2صفحة  09:24:58 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:القنيطرة        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-01القنيطرة14020022560مريم السيدنهلة نايف الفراوي14806100148

الزراعي

1247مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية 769دارسوزارة الماليةالال63.0520162حقوقحقوقإجازة1990-02-07القنيطرة14020061585نوره العرمحمد علي ابو خالد14906100149

المستهلك

14مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكان169معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.9420084لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-12القنيطرة14050012384روضةمضر فندي احمد15006100150

الزراعي

1247مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية 462مدققوزارة الموارد المائية30معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.0420210محاسبةاقتصادإجازة1996-05-10القنيطرة14050066657هزارمرح زياد احمد15106100151

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التجارة

165
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